


Nossa história

A rede é líder nacional em vendas na categoria de pratos



Propósito



O cardápio do Giraffas atende o consumidor 
em seus diferentes momentos do dia, 
trazendo alegria, qualidade, variedade, 
conveniência, além do custo-benefício na 
hora da alimentação.

Café da manhã Almoço Sobremesa

Sanduíche para
o meio do dia

Happy Hour
com os amigos

Jantar cheio de sabor 
e qualidade

A única rede de franquias com 
refeições para todas as horas do dia.

Acesse o cardápio
pelo QR Code



Estamos
presentes em
26 estados,
além do
Distrito Federal



Diferenciais

Pioneiros no ramo de franquia de 
refeições rápidas, a rede soma mais de 

400 unidade no Brasil desde 1981.

Experiência 
Flexibilidade nas trocas de cardápio com a 

inserção e substituição de pratos. Os 
produtos e equipamentos são desenvolvidos 

exclusivamente para o Giraffas.

Inovação
Para aumentar a rentabilidade do negócio com 

estratégias assertivas, disponibilizamos uma 
equipe de campo especializada nas áreas de 

Operações e Trade Markenting.

Parceria

O Giraffas conta com os melhores fornecedores de 
insumos e, além disso, trabalha com o maior 
operador logístico do Brasil, o que resulta na 

garantia da entrega dos produtos em todo o país.

Logística Qualidade

Todas as refeições oferecidas pela rede passam por 
um processo de desenvolvimento por uma equipe 

de nutricionistas e engenheiros de alimentos.

Variedade
Cardápio completo para atender a todos os gostos 
e momentos do dia do consumidor. A rede oferece 

grelhados, sanduíches, pratos infantis, saladas, 
opções vegetarianas, massas, happy hour e 

também sobremesas.



Não saia de casa, a gente 
entrega para você!
O APP Giraffas é uma ferramenta da 
marca e fundamental para incremento 
de vendas. Seja delivery ou take away, a 
plataforma possibilita uma melhor 
interação com o usuário, uma melhor 
taxa para o franqueado, mais 
versatilidade e velocidade em ações de 
digital e promoções.

Baixe o app Giraffas



Como se 
tornar um 
franqueado



Estar de acordo com as regras do 
sistema de franquias Giraffas

Recurso próprio para
Instalação da franquia

Visão de expansão com a marca

Participar integralmente do 
treinamento

Ser o Operador: estar no dia a 
dia do restaurante*

Perfil do franqueado

*Ou apresentar um sócio-operador residente na região de interesse.



Suporte ao franqueado

Suporte na busca, avaliação e 
negociação do ponto comercial

Plataforma exclusiva 
ao franqueado

Homologação de novos 
fornecedores

Treinamento do franqueado
e primeira equipe

Supervisão Preventiva 
e corretiva

Desenvolvimento de 
produtos

Assistência na implantação 
da loja

Convenções e 
encontros regionais

Operador Logístico: Otimização 
de entregas de insumos

Apoio no pré e pós 
inauguração

Suporte de marketing para 
inauguração



RESTAURANTE 
DE SHOPPING E 
HIPERMERCADO

A partir de

R$680 mil

Investimento

Faturamento

R$175 mil

Área 
mínima

40m²



RESTAURANTE 
DE RUA

A partir de

R$930 mil

Investimento

Faturamento
R$195 mil

Área 
mínima

150m²



GIRAFFAS 
CONTAINER

A partir de

R$990 mil

Investimento

Faturamento

R$180 mil

Área 
mínima

200m²



INCLUEM:

Taxa de franquia

Equipamentos Utensílios e uniformes

Obra civil

Treinamento e seleção
da 1º equipe

Comunicação VisualProjetos
(arquitetônicos, executivos

e complementares)

Investimentos



5%
do faturamento

bruto

ROYALTIES10%
15%a

LUCRATIVIDADE 3%
do faturamento

bruto

FUNDO DE
MARKETING

33,5%
CMV ideal

R$40,00

TICKET
MÉDIO

R$60mil

TAXA DE
FRANQUIA

36meses

PRAZO 
DE RETORNO

Informações
complementares



Preenchimento de 
ficha cadastral

Busca, avaliação e 
negociação do ponto comercial

Apresentação do 
plano de negócio

Test Drive 
- Um dia na operação

Integração de franqueados

Treinamento

Envio da COF e 
pré-contrato de franquia

Processos do novo franqueado
01

02

03

04

05

06

07



Fluxo médio 
de inauguração
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TREINAMENTO
FRANQUEADO

10 dias presencial
E 15 dias EaD

SELEÇÃO GERENTE 
DE RESTAURANTE

(30 dias antes do início 
da seleção da equipe)

SELEÇÃO GERENTE 
DE RESTAURANTE

(30 dias antes do início 
da seleção da equipe)

TREINAMENTO GERENTE 
DE RESTAURANTE

(10 dias Presencial e
15 dias EaD)

Contrato
Obra Civil

Fechamento de Pedidos 
junto aos

Fornecedores (6 dias)

Execução de Obra Civil
(60 dias)

Limpeza
Da Obra
(3  dias)

Soft 
Opening

Preparação
(1 Dia)

Envio dos
Orçamentos

(10 dias)

1° Visita de 
Implantação

(2 dias)

Montagem
Implantação

(7 dias)

2° Visita de 
Implantação

(3 dias)

SELEÇÃO DA EQUIPE
PELO GERENTE

(7 dias)

Treinamento Operacional 
da Equipe + Gerente

Franquia Homolagada
(16 dias antes)

Treinamento Operacional 
da Equipe + Gerente

Franquia Homolagada
(10 dias depois)

Aprovação do 
layout pela 

Franqueadora

Elaboração de Projetos
(35 dias)

Consultoria
Operacional

Pré-Inaguração
(3 dias)

Consultoria
Operacional

Pós-Inaguração
(4 dias)

PROCESSOS QUE OCORREM 
DURANTE  A 1ª E 2ª ETAPA:

1ª ETAPA

2ª ETAPA



Depoimentos de franqueados
Escolhemos o Giraffas pois 

procurávamos uma franquia que não 
vendesse apenas um tipo de comida e 

achamos o cardápio atrativo e 
abrangente, inclusive, somado ao sabor 

é o grande diferencial da marca.
Sempre que precisei do apoio e ajuda do 

comercial ou operacional (que nos 
deram o treinamento) fomos 

atendidas. Eu tenho orgulho de 
conseguir entrar na marca onde antes 
eu era apenas consumidora. Agora eu 

faço parte da história e me sinto muito 
feliz!

Gislaine 
Ponta Grossa – PR 

Rafael Mecabô
Baln. Camboriú - SC

Minha esposa e eu temos duas lojas e 
estamos procurando abrir mais uma, pois, 
vimos no Giraffas um modelo de negócios 

que tem um mix de produtos que vende o dia 
todo, isso potencializa o ativo e nos dá maior 

segurança para investir. Acredito que o 
diferencial do Giraffas é exatamente esse, o 

seu mix de produtos e marca forte.
Os processos de abertura foram excelentes. 
A energia e dedicação, somados a estrutura 

que o Giraffas tem, deixam as coisas mais 
previsíveis. Nossas lojas dentro de Mall e 

propriedade privada tiveram um processo 
fantástico. É uma empresa muito 

estruturada, com suporte excelente e por 
isso já o indiquei várias vezes, inclusive, meu 

irmão também abriu um.

Escolhi a franquia Giraffas por ter um 
cardápio completo com produtos de 

qualidade e também por ser uma marca 
consolidada no mercado Food 

Service. Na minha trajetória de Giraffas, 
a história mais marcante sem dúvidas 

foi a nossa inauguração. Durante o 
processo tudo transcorreu da melhor 

maneira possível. O layout é perfeito! A 
franqueadora me apoiou sempre que 

precisei, a população gostou muito e as 
vendas foram ótimas, não tenho do que 

me queixar.

Fernando Sousa
Inhumas - GO



Depoimentos de franqueados

Rafael Macedo
Cristalina - GO

Foi com o propósito de inovar que decidi 
apostar no Giraffas Container. Acredito 
que um dos fatores de sucesso de uma 

rede de franquias é a construção de uma 
identidade moderna, diferente e que 

sirva bem todos os envolvidos, desde o 
investidor até o cliente final. O projeto 
ficou moderno, atrativo, flexível e, na 

inauguração, parou a cidade de 
Cristalina. Essa foi uma oportunidade 

que eu segurei com as mãos e fiz 
acontecer.

Estou muito feliz e satisfeito com os 
resultados. 

Quando lançamos o Giraffas na cidade 
de Santa Rosa, pensamos em dois 

fatores essências: a escolha de um bom 
ponto comercial e um bom plano de 

divulgação.
Antes mesmo da inauguração, fizemos 

um grande barulho para criar 
expectativa nas pessoas, diferente do 

que acontece aqui na nossa região. E foi 
uma oportunidade!

Um franqueado precisas gostar do que 
ele está fazendo e se dedicar. É 

necessário trabalhar muito e da melhor 
maneira possível, pois esse esforço 

reflete totalmente na visibilidade da 
marca.

Orestes Guth
Giraffas - RS

Eu sou franqueada do Giraffas há 23 anos 
e a primeira coisa que eu fiz, quando 

assumi esse grande desafio, foi conhecer a 
fundo todas as áreas e processo que 
envolve o negócio. Sempre procurei 

entender meus clientes, funcionários e as 
necessidades do meu ponto de venda. E foi 

assim que consolidei meu modelo de 
gestão, que tem como base o 

relacionamento. A franqueadora sempre 
me orientou da melhor fora possível e isso 
também foi essencial para o meu sucesso. 

O Giraffas me trouxe muitas 
oportunidades. Somos uma marca 

divertida, alegre, na qual as pessoas 
trabalham com paixão. Isso é tudo!

Luciana Guerra
Brasília - DF


